Skupna oznanila
~ ZAHVALNO ROMANJE NA SVETO GORO župnij Šturje in Ajdovščina bo zadnjo nedeljo v
septembru, to je 25. septembra. Želimo ostati zvesti zaobljubljenemu romanju v zahvalo za
rešitev med 2. svetovno vojno. Vsako leto prinašamo Mariji nove zahvale in nove prošnje.
Sveta maša bo ob 10. uri. Ob 8. uri pa lepo vabljeni k molitvi križevega pota s Prevala. Za
tiste, ki nimajo osebnega prevoznega sredstva in starejše bo na razpolago avtobus: odhod
z avtobusne postaje ob 9. uri; šturski romarji lahko vstopijo na Cankarjevem trgu. Potnina
je 8€. Prijavite se domačemu župniku.
~ STIČNA MLADIH. V začetku pastoralnega leta je že 35. let posebno mesto za srečanje
mladih v Stični, ki ga organizira Skupnost katoliške mladine. Letos bo Stična mladih v
soboto, 17. septembra od 9. do 18. ure.
Mladi od 1. letnika srednje šole dalje lepo vabljeni k prijavi za skupno romanje v Stično z
avtobusom. Predviden je odhod ob 7. uri iz Ajdovščine. Prijavite se svojemu župniku in ob
prijavi vplačate 9€ za potnino. Na avtobusu pa boste prispevali vsak po 5€ za organizacijo
festivala. Prijavite se do srede 14. septembra.
~ SKAVTI vabijo k vpisu novih članov. Vpis bo potekal v petek, 16.
septembra od 15. do 19. ure na parkirišču pred občino v Ajdovščini.
Vabljeni otroci od 1. razreda dalje! Dodatne informacije: 051 828 100
(Jan).
~ ŠOLA VERSKEGA POGLABLJANJA. Po enoletnem premoru v dekaniji ponovno
organiziramo šolo verskega poglabljanja. Šola je namenjena odraslim kot pomoč pri
poglabljanju osebne vere, spoznavanju Jezusovega nauka in usposabljanju sodelavcev v
župniji. Srečanja bodo ob sredah v Marijinem domu v Šturjah ob 20. uri. Prijavite se
domačemu župniku, ali župniku v Batujah, ki je voditelj šole na telefon: 05 366 038;
031 301 114.
~ POPOLDAN NA CESTI. Karitas vodi program za otroke. Preko prijateljskih srečanj jim
nudijo ustvarjalen in dejaven način preživljanja prostega časa, potrebno pomoč pri
premagovanju učnih težav ter razvijanju socialnih spretnosti in veščin.
Program oblikujejo: diplomirana socialna delavka s prostovoljci in sodeluje s starši otrok in
šolsko svetovalno službo. Sodelujejo tudi odrasli, ki se poklicno ukvarjajo z vzgojo in
izobraževanjem ter so povezani v skupino neprofesionalnih svetovalcev. Kot prostovoljci
sodelujejo tudi dijaki srednjih šol. »Popoldne v Ajdovščini« se odvija vsako sredo od 16. do
18. ure v prostorih Karitas. Prva ura je namenjena učni pomoči, kjer se otrok skupaj s
svojim prostovoljcem posveti učenju določenega šolskega predmeta. Druga ura pa je
namenjena družabnosti, torej igri, ustvarjanju, raznim pogovornim delavnicam…
Vabljeni so otroci, pa tudi novi prostovoljci. Sodelovanje dijakov – prostovoljcev se šteje v
šoli kot ure obvezne izbirne vsebine.
~ ZAROČENCI: Poleg običajnega tečaja za zakon letos v naši dekaniji ponujamo tudi
program Šole za zakon. Približno 15 srečanj se bo zvrstilo skozi pastoralno leto, srečanja
bodo dvakrat mesečno. Ta srečanja niso predavanja, ampak ponujajo pogovor parov v
pripravi na zakon. Večer bo sestavljen iz treh delov: Duhovna misel duhovnega
spremljevalca skupine, pogovor o temi, ki jo določimo v naprej, družabno srečanje parov.
Ti večeri bodo priložnost za pripravo na zakon, obenem pa tudi tkanje novih prijateljstev.
Informativno srečanje bo v soboto, 01. 10. ob 20h v Marijinem domu v Šturjah. Več
informacij na telefonu 041 673 292 (Zoran). Lepo vabljeni.

11.09. 2016 – 18.09. 2016; št. 2-16/17
11. september: 24. med letom
Iz svetega evangelija po Luku
Evangelij: Lk 15, 1 – 32
(Lk 15,1-10)
IZGUBLJENA DRAHMA
Čudim se, kako Bog v svoji dobrohotnosti
da veliko tistemu, kar se je izgubilo in je
potem najdeno, kot da bi bila sreča vsega
človeštva odvisna od vrnitve grešnikov v
Očetovo hišo.
Zanimivo je, da kadar izgubim dokumente denarnico, dežnik, ključe, očala…,
vem, kaj je treba narediti in se lotim iskanja.
Če mi ne uspe, molim k svetemu Antonu.
Redkokdaj se zgodi, da predmeta ne najdem
več.
Današnji evangelij mi kaže pot iskanja.
Najprej me opozarja, da ne morem izgubiti,
česar nimam. Velikokrat mislim, da izgubim
to ali ono, česar pravzaprav nisem nikoli
imel. Nekoč sem čutil izgubo enega od
prijateljev. Pozneje sem ugotovil, da sploh
nisva bila resnična prijatelja. Živel sem v
iluziji. Zato je treba prižgati svetilko, saj
lahko z lučjo drugih vidim lastno resničnost.
Včasih so različne okoliščine v mojem
življenju zakrile smisel za humor. Čeprav je
bil v meni, se doživljal, kot da sem ga
izgubil. Besede »pometati hišo« me spodbujajo, da bi iskal v vsakem kotičku in
nevidnem prostoru svojega življenja to, kar
mi je dragoceno. Četudi ne najdem izgubljenega zaklada, me ta prilika spominja, da je
treba z ljubeznijo vztrajati v iskanju, dokler
ga ne najdem. Ob tem je pomembno, da
sem pozoren na vsa znamenja, ki bi mi lahko
pokazala pot do njega.
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Približevali pa so se mu vsi cestninarji
in grešniki, da bi ga poslušali. 2 Farizeji
in pismouki so godrnjali: »Ta grešnike
sprejema in z njimi jé.« 3 Povedal pa jim
je to priliko: 4 »Kdo izmed vas, ki ima sto
ovac in eno izmed njih izgubi, ne pusti
devetindevetdesetih v puščavi in ne gre
za izgubljeno, dokler je ne najde? 5 In ko
jo najde, jo vesel zadene na svoje rame;
6
in ko pride domov, skliče prijatelje in
sosede in jim pravi: ‚Veselite se z menoj,
zakaj našel sem svojo ovco, ki se je bila
izgubila.‘ 7 Povem vam: tako bo v
nebesih večje veselje nad enim
grešnikom, ki se spokori, kakor nad
devetindevetdesetimi pravičnimi, ki ne
potrebujejo pokore. 8 Ali katera žena, ki
ima deset drahem, če izgubi eno
drahmo, ne prižge svetilke in ne pomete
hiše in skrbno ne išče, dokler je ne
najde? 9 In ko jo najde, skliče prijateljice
in sosede in pravi: ‚Veselite se z menoj,
zakaj našla sem drahmo, ki sem jo bila
izgubila.‘ 10 Tako bo, povem vam, veselje
med božjimi angeli nad vsakim
grešnikom, ki se spokori.«

Šturje: maše od 11. 09. do 18. 09. 2016
NEDELJA
11. september
24. med letom

Poned.12. 9.
Marijino ime
Torek, 13. 9.
Sv. Janez Zlatousti

Sreda, 14. 9.
Povšanje sv. križa

Četrtek,15. 9.
Žalostna MB

Petek, 16. 9.
Sv. Korenlij

Sobota, 17. 9.
Sv. Robert

NEDELJA
18. september
25. med letom
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18.30 Žapuže
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00
07.00
19.00
16.30
19.00
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+ Rajko Marc, Vipavska 15/c
Za žive in rajne župljane
++ Terčelj, Grivče 5
++ Čibej, Cebejeva 11
Maša v domu starejših občanov
V čast Materi Božji, Žapuže 94
8. dan + Dragica Krušič, Cebejeva 3
V čast Materi Božji za zdravje, Idrijska 5/a
++ starši Lavrenčič in Poljšak, Grivška 12/B
Za Božjo pomoč
+ Marjan, Kožmani 6
+ Evstahij Štrancar, Žapuže 7
+ s. Aleksandra Kuri
Za pokojne dobrotnike (M.R.)
8. dan + Milka Černigoj, Idrijska 18/A
Poročna sveta maša
+ Marija Kavčič, Polževa 8
++ družina Terčelj, Grivče 13
Za župnijo in novokrščence
+ Anica Recek, Ul. M. Klemenčiča 5

Po stari navadi so obhajali god sv. angelov
varuhov na prvo nedeljo v septembru. To
nedeljo imenuje ljudstvo angelsko nedeljo. Iz
mladih let se spominjam, kako smo romali na
Angelsko goro. V dolini je zorelo grozdje, na
gori pa rumenel mak. Romarji so prepevali po
strmi poti staro pesem: “Angel Božji, ki me
vodiš,” da je odmevalo od ostrih, gorskih skal.
Stari pater je pridigoval vsako leto in opozarjal
mlajše in starejše, naj priporoče svoje življenje
in smrt nebeškim knezom. Kako tolažilna je
molitev, ki jo čita mašnik v začetku svete maše: “Svojim angelom je
zapovedal zavoljo tebe, da te čuvajo na vseh tvojih potih.”
(Filip Terčelj, Jesenski prazniki, Naš čolnič, 1927)
__________________________________________________________________
OZNANILA najdete tudi na svetovnem spletu: http://zupnije.rkc.si/sturje/
Telefonske številke: Župnišče Šturje, Levstikova 1: 05 368 90 26;
župnik Zoran Z.: 041/673 292; e-pošta: zoran.zornik@rkc.si ;
g. Ivan: 041 885 796

Oznanila Šturje
Uradne ure: četrtek od 09h do 11h in od 17h do 18h.
Češčenje Najsvetejšega: četrtek po maši, počastimo Jezusa!
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Zahvala in pohvala
staršem, ki ste se
udeležili prvega
srečanja ob začetku
veroučnega leta,
da smo se lepo
pogovorili o verouku
in nedeljskih svetih
mašah.

Verouk je reden za vse skupine. Urnik smo prilagodili željam in zmožnostim otrok in
staršev, glede na vse druge obveznosti. Veroučenci in starši ter mladi, lepo vabljeni
k mladinski maši vsak petek. Ta petek sodelovanje pri maši pripravlja 7. razred.
Mladinski nauk: ob petkih po maši, lepo vabim srednješolce. Naj mladi ne
spregledajo, da je vpis za srečanje mladih v Stični samo še do srede.
Mavrične katehetske igre (MKI): Otroci se bodo pod vodstvom Kristine Pregelj
srečevali ob mavričnih igrah ob petkih ob 17h v župnišču na Levstikovi 1. Srečanje
traja približno eno uro. Vabimo otroke od 3. razreda naprej.
Tečaj za zakon odpade v tem terminu, ker je premalo prijavljenih.
Krstna sveta maša bo naslednjo nedeljo ob 10h. Priprava staršev na krstno sveto
mašo bo v soboto ob 18.15 v cerkvi. Priložnost tudi za sveto spoved staršev, botrov,
starih staršev,…
Ne spreglejmo: V tem tednu praznik Povišanja svetega Križa (sreda)
in Žalostna Mati Božja (četrtek).
Poslovili so se: Dragica Krušič, Cebejeva 3 in Milka Černigoj, Idrijska
18/a. Gospod jima daj večni mir in pokoj, domačim pa velikonočno
upanje.
Čiščenje in krašenje cerkve: Slejkoti
NAPOVEDUJEMO: Srečanje članov župnijske Karitas bo naslednjo sredo, 21. 9.,
po maši v župnišču, Levstikova 1.

